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Det er en lidt underlig fornemmelse at
sidde og skrive bestyrelsens rubrik i år.
Vi blev jo, som alle ved, ramt af
Corona/Covid19.
Det betød, at de aktiviteter vi normalt
holder i klubben i løbet af foråret og
starten af sommeren blev aflyst. Fra
bestyrelsens side havde vi planlagt, at
vi ville male plads-nr. på broen, så man
har mulighed for at se ens nr., når man
sejler ind. Dette blev desværre aflyst.
Vi håber på, at vi kan få det gjort til
efteråret, det skal nemlig helst gøres,
når der er færrest både i vandet, da vi
skal gøre det fra vand siden.
Bjarne har også bestilt materialer hjem
til broen, så vi kan komme videre med
at få skiftet plankerne. Det er heldigvis
lykkedes at få mange af dem skåret til
og malet, selvom vi har stået i en træls
Corona tid.
Bromalingen blev desværre også aflyst,
men vi var nogle fra bestyrelsen, der
mødtes en dag og malede det stykke,
hvor der er skiftet planker. Vi måtte des-
værre også aflyse Standerhejsningen.
Det har betydet, at mange af de forbere-
delser vi plejer at lave jo ikke er blevet
lavet. Derfor valgte vi at lave en arbejds-
lørdag d. 11 Juli, hvor vi mødte 12 op til
morgenmad. Dagen gik så med opryd-
ning, maling af planker og montering af
nye pladsnumre der hvor planker er skif-
tet. Vi begyndte også at skifte planker på
broen. Da vi nåede til frokost, havde
Steen sørget for, at der var pølser og kar-
toffelsalat. Da vi havde spist, forsatte vi
med at skifte planker, så alle de planker
der var malet blev monteret. Må sige det
var imponerende, hvor meget der blev
lavet på sådan en lørdag.
Når nu plankerne er blevet skiftet, vil
det være dejligt, at vi passer på broen.

Bestyrelsens rubrik

Det er så træls at komme ned og se, at
der er nogle både, der står og gnaver
broen i stykker. SÅ FÅ NU TJEKKET
JERES FORTØJNINGER, DER ER
MANGE BÅDE MED MEGET LØSE
FORTØJNINGER, DER ER OGSÅ
MANGE, DER MANGLER FENDE-
RE. HUSK 2 PÅ HVER SIDE AF
BÅDEN.
For Fulde Sejl og Sankthans blev des-
værre også aflyst, vi håber på at
komme stærkt igen næste år.
Der står mange bådpladser tomme.
Hvis i ikke skal bruge jeres plads i en
periode, så giv havnen besked, de har så
mulighed for at leje den ud. Det giver
penge til havnen, og det kommer os alle
til gode, da pengene bliver brugt til ved-
ligeholdelse og forbedring af havnen.
Har du/i nogle ideer til nogle arrange-
menter både sommer og vinter, så kom
gerne til bestyrelsen med dem, da
Jolleklubben gerne vil støtte økono-
misk, hvis arrangementerne har rela-
tion til vores fælles interesse.
Vi udgiver jo som alle ved vores
Jolleblad 2 gange om året, det er efter-
hånden blevet svært at finde stof til bla-
det, da der jo desværre ikke kommer
input fra andre end bestyrelsen. Derfor
overvejer vi at reducere til ét blad om
året. Det blad vi vil holde ved, er bladet
vi udgiver i efteråret, hvor der jo er ind-
kaldelse til generalforsamlingen. De
nyheder/arrangementer der ellers er i
løbet af året vil blive offentliggjort på
vores hjemmeside, facebookside og
opslagstavlen i klubhuset.
Husk at tjekke vores hjemmeside
eller  facebookside, da de bliver brugt
sammen med opslagstavlen i klubben
til opslag om arrangementer.

P.b.v. Kim Vullum
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Denne metode beskytter din båd, så
den bliver liggende på sin plads og ikke
støder ind i nabobådene eller broen.
Det er i værste fald sket, at både der
ikke er fortøjet efter denne metode, har
fået stævnen ind under broen og ved
højvande er sunket.
Denne fortøjning sørger for, at din båd
bliver holdt væk fra broen, uanset om
der er ebbe eller flod.
Du skal benytte 10 mm tov til fortøjning.
Fortøjning ved broen: Benyt bøjlerne
ved broen og sørg for, at der er en pas-
sende afstand til broen, så din båd ikke
kommer ind over denne ved højvande.
Fortøjning ved pælene:  Du skal fastgø-
re en blok, der er beregnet til 10 mm tov
på hver pæl. Billedet viser en pæl, hvor
der både er benyttet tov til fastgørelse af
blokken og et beslag til fastgørelse af
blokken. I midten ses et stræktov
mellem to pladser, der også er fastgjort
med beslag. Søg på nettet efter gynge-

beslag  og vær opmærksom på, at besla-
get skal passe til pælens diameter.
Fastgør et lod til enden af tovet. Det kan
være et stykke H-profiljern købt ved den
lokale skrothandler, hvor du borer et hul
i den ene ende og fastgør en karabinha-
ge eller 40  cm 110 mm pvcrør, du fyl-
der med sokkelbeton og fastgør et gal-
vaniseret øsken i toppen af betonen. 
Før tovet gen-
nem bloggen 
og fastgør til
båden efter du
har fortøjet til
broen i passende
afstand til den-
ne. Hvis du
laver øvelsen
ved højvande,
skal loddet være
tæt ved bunden
men ikke på
bunden.

Fortøjning af din båd i lagunen

10.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges

Efter standerstrygningen vil 
der blive serveret en varm ret.

Tilmelding til spisning - se opslag i
“Kahytten” eller ring til Steen tlf. 24 87
76 10. Max. antal efter Covid 19.

28.12 kl.12.00 Julesild
Der vil som altid være spændende ting
på bordet. Har du en ret, du kunne
tænke dig at servere, er du mere end
velkommen. Se opslag i klubhuset. 
Forbehold for ændring/aflysning.

Aktivitetsplan - efterår 2020

21.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.
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Indkaldelse til
generalforsamling

i Norsminde Jolleklub
torsdag den 12.11.2020 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ Kim Vullum
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:

På valg er: Kim Vullum (Genopstiller ikke)
Steen Skriver

7. Valg af 1 suppleant for 2 år: 
8. Valg af 1 revisor for 2 år:  På valg er: Preben Jensen
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: 
10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest
8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et par 
stykker smørrebrød og en øl.

HUSK: Tilmelding til spisning, ved opslag i Kahytten eller til Steen
tlf. 24 87 76 10 senest den 9.11.2020.

Der er forbehold for ændringer/aflysning p.g.a. Covid 19.
Følg med på hjemmesiden.
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Så oprendt dagen, hvor hele jolleklub-
ben sejlede til Juelsminde, i hvert fald
tre af bådene deltog og havde en kanon
tur med godt vejr og højt humør. Tre
både ud af et hundrede og ti er vel hel-
ler ikke ringe. Der var tilmeldt fire
både men fem og tyve procent meldte
fra på grund af sygdom.
Vi mødtes klokken ni i klubhuset til en
kop kaffe og rundstykker, hvorefter vi
besluttede at vejret så ok ud, solskin og
blank vand (næsten). Sejlturen tog ca.
fire timer incl. en kort pause, hvor vi
tog en læskedrik, inden vi dampede
videre. Tempoet var moderate seks
knob så der var tid til at holde udkig
efter garn og tejner. Vi ankom til
Julsminde kl. ca. halv to og fandt hur-
tigt ledige pladser i havnen, fordi syste-
met med de rød/grønne skilte virkede.

smaden, end forventet, og hjemmefra
havde vi ikke fået bestilt hvilket vi nok
skal overveje til næste gang. Det lykke-
des dog det sidste sted vi spurgte, de
kunne lige klemme os ind på fiske res-
taurenten i havnen. Nogle timers hyg-

Weekendtur på havet 
den 15.-16. august

Flotillen ankommer til Juelsminde.

Alle fik betalt havneleje hvorefter fro-
kosten blev indtaget i bådene eller ved
bordene der var placeret rundt om på
havnen.
Det gode vejr havde trukket rigtig
mange mennesker til havnen, både sej-
lere og familier i bil så det blev noget
vanskeligere at skaffe et bord til aften-

Find Steen

geligt samvær med god mad og drikke
afsluttede den begivenhedsrige lørdag.
Søndag morgen stod vi op til en flot
solopgang og lavede kaffe i fælleskøk-
kenet ved sejlklubben. Steen hentede
rundstykker og stemningen var helt i
top da vi pakkede grejet og sejlede til-
bage mod Norsminde.  

Helt igennem en god tur der kan anbe-
fales til alle der har en båd med mulig-
hed for overnatning. Jørn

Afgang fra Juelsminde.
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V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

23 23 88 97

E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk

KøleJørgen

Vi tilbyder salg af Computer, Reparation af PC,
Byg selv PC, Elektronik, Software, Hardware,

Hvidevarer samt Små elartikler m.m.

Vi servicerer kunder i områderne nær 
Odder, Malling, Solbjerg, Aarhus, Skanderborg osv.

Banegårdsgade 15
8300 Odder

Tlf. 87800709



Tlf. 86 26 02 55

8 September 2020

Vognmand

Per Hauge
Malling


